lesbrief moestuintjes - lesvoorbereiding

Bij zoekt bloem

- Waarom bijen niet zonder bloemen, en bloemen niet zonder
bijen kunnen.
- Uit welke onderdelen een bloem bestaat.
- Hoe ze bijen kunnen helpen om te overleven.

Deze les gaat over bijen en bloemen. Bijen
helpen bij de voortplanting van bloemen en
planten.

benodigdheden tijdens de les
- Vijf á zes bloemen waarbij stamper en meeldraden
met stuifmeel goed te zien zijn, bijvoorbeeld een lelie
of alstromeria (of print de ‘bijlage bloem’).
- Print werkblad bloembommen (voor elk groepje).
- Twee kilo kleipoeder.
- Flinke zak potgrond.
- 100 gram bijbloemzaad, bijvoorbeeld van
kaasjeskruid, korenbloem, zonnebloem,
phacelia en juffertje-in-het-groen.
Of ga naar ivn.nl/moestuintje voor een kant en klaar
bijzadenmengsel.
- Emmers of kommen (per groepje).
- Lege eierdozen (voor elk kind).

tijdsduur
1 Intro: 5 minuten
2 Info: 5 minuten
3 Doen: 35 minuten
4 En dus: 5 minuten

leeftijd
6 - 9 jaar (groep 3 t/m 5)

lokatie
binnen of buiten

achtergrondinformatie

voorbereiding
- Verzamel alle benodigde materialen.
- Print de bijlage bloem en bloembommen
werkbladen.
- Maak eventueel thuis een aantal bloembommen.
Zo weet je hoe het moet en kun je een bloembom
als voorbeeld laten zien.

Het stuifmeel van de ene bloem moet
naar de stamper van de andere bloem. Bij
sommige planten reist het stuifmeel mee
met de wind. Bij andere planten helpen
beestjes bij de bestuiving. Bijen zijn echte
bloemenbezoekers. Ze hebben nectar uit
bloemen nodig. Bijen verzamelen nectar
en bestuiven ondertussen planten door
stuifmeel van het mannelijke bloemdeel
(de meeldraden) over te brengen naar het
vrouwelijke deel (de stamper). Dit heet
bevruchting. Bevruchting van bloemen
leidt tot de vorming van vruchten en zaden.
Appels en peren bijvoorbeeld. Bestuivers,
zoals de bij, doen dus heel belangrijk werk
voor de bloemen!

PLUS opdracht
(vanaf groep 6)

Doe het buiten-tips

Vertel dat bloemen échte bijenverleiders zijn.
Bloemen doen flink hun best bijen aan te
trekken. Bijvoorbeeld met hun geur, kleur of een
honingmerk.

Maak een insectenhotel
voor de bijen, kijk op
ivn.nl/moestuintje voor
een werkbeschrijving.

Deel het werkblad PLUS opdracht uit en vertel dat
de kinderen een verleidelijke bloem gaan tekenen.

Ontdek buiten met
loepjes en zoekkaarten
beestjes op bloemen.
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De kinderen ontleden
een bloem en maken
bloembommen voor de bijen.

lesdoelen - De kinderen ontdekken:

lesbrief moestuintjes - lesopbouw
3 - doen
1 - introductie

1. Vertel dat bijen niet zonder bloemen, en bloemen
niet zonder bijen kunnen. Vraag of de kinderen weten

Start in groepjes van vijf kinderen.
Geef elk groepje een bloem. Laat het filmpje zien of de afbeelding van de
bloem (bijlage bloem).

waarom. Laat ze in groepjes overleggen. Bespreek klassikaal de
antwoorden. Schrijf het juiste antwoord op het bord. Antwoord:
bijen hebben nectar uit bloemen nodig als voedsel, bloemen
hebben bijen nodig voor bestuiving (bevruchting). Dit leidt tot de
vorming van vruchten en zaden.

Laat de kinderen bloemen uit elkaar halen.
Vraag of de kinderen de meeldraden met stuifmeel (mannelijke gedeelte)
en de stamper (vrouwelijke gedeelte) kunnen vinden.

2. Zeg dat het niet goed gaat met de bij in Nederland.
Het aantal bijen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het is
daarom belangrijk de bijen te helpen. Laat de kinderen in groepjes
ideeën bedenken om de bijen te helpen. Bespreek klassikaal
de ideeën. Schrijf ideeën op het bord. Bijvoorbeeld: bloemen
zaaien die nectar produceren, een bijenhotel plaatsen, minder
bestrijdingsmiddelen gebruiken.

2 - informatie
Vertel dat bloemen uit een mannelijk gedeelte
(meeldraden met stuifmeel) en vrouwelijk gedeelte
(stamper) bestaan.
Bijen en andere insecten bestuiven bloemen. Een ander woord
voor bestuiven is bevruchten, want daarna ontstaat de vrucht.
Bijen zijn belangrijke bestuivers. Ze eten de zoete nectar en
bevruchten ondertussen bloemen door stuifmeel van de ene
bloem over te brengen naar de stamper van de andere bloem.

3. Vertel dat we bijen onder andere kunnen helpen door
bloemen te zaaien, en het liefste bloemen die veel
nectar produceren. Voeding voor bijen dus! Daarom gaan
we bloembommen maken. Dit zijn bommetjes gemaakt van
compost, klei en bloemzaden waaruit - als je ze op de juiste plek
uitstrooit - bloemen groeien met voeding voor bijen.

4. Deel de bloembommen werkbladen en de
materialen uit. Licht de bladen toe en zet de kinderen aan
het werk. Let op: de kinderen maken in groepjes van vijf één
bloembommenmengsel. Elk kind draait zo’n zes bloembommen
om uit te strooien.

4 - en dus...
Wat hebben de kinderen ontdekt?
Bekijk de antwoorden op het bord en de print van de bloem.
Hoe zat het ook alweer? Waarom kunnen bijen niet zonder
bloemen, en bloemen niet zonder bijen? En hoe kunnen we
bijen helpen met overleven? Herhaal eventueel de begrippen
stamper, meeldraden met stuifmeel en nectar.

Vraag tot slot of de kinderen weten waar ze de
bloembommen het beste kunnen uitstrooien.
Antwoord: kale stukjes grond, bijvoorbeeld een leeg plekje aarde
onder een boom, tussen twee huizen of een kale berm. Strooi de
bloembommen uit en bewonder over een paar maanden het
resultaat!

bijlage bloem

Doorsnede van een bloem

meeldraad met
stuifmeel
(mannelijke
gedeelte)

stamper
(vrouwelijke
gedeelte)

Nectar wordt gemaakt in
honingklieren. Nectar zit vaak
onder in de bloem, maar kan
ook aan de buitenkant zitten.

werkblad bloembommen maken

Bloembommen maken

3 Schrijf je naam
met stift op een
eierdoos.

dit heb je nodig (per groepje van vijf)
-

acht handen potgrond
tien handen kleipoeder
twee handjes bijbloemzaad
emmer of bak
water
‘ ‘
vijf lege eierdozen (voor elk kind een)
stiften

zo maak je zelf bloembommen

1 Doe de potgrond,
kleipoeder en bloemzaden
in een bak en roer goed
door elkaar.

4 Draai bolletjes met je handen, ongeveer
net zo groot als pingpongballetjes.

5 Stop de bloembommen in de doos.

2 Schenk er water bij
totdat het goedje aan
elkaar blijft kleven. Let
op: maak het niet te nat!

6 Neem mee en strooi de bloembommen
uit op een kaal stukje grond.

TIP: wil je de bloembommen bewaren? Droog ze in de oven op 40
graden. Je kunt de bommetjes gedroogd maximaal twee jaar bewaren.

werkblad PLUS opdracht

Verleidelijke bloemen

Teken en kleur jouw
verleidelijke bijenbloem.

‘
Bloemen zijn echte
bijenverleiders.
Kijk en lees maar.

kleur
De felle kleuren van bloemen vallen bijen
op. Ze hebben zelfs lievelingskleuren! Bijen
houden het meest van paarse, gele, witte en
blauwe bloemen. De kleuren roze, oranje en
rood vinden ze minder verleidelijk.

honingmerk
Sommige bloemen hebben
een kleurenpatroon
van ultraviolet licht
waarmee ze bijen hun
bloem in leiden. Dit
ultraviolette licht
kunnen wij niet zien,
maar bijen wel. Het
is voor hen net een
landingsbaan met
knipperlichten!

Schrijf hier waarom deze bloem
een echte bijenverleider is.
geur
Bloemen verleiden bijen met
hun lekkere geur. Bijen
houden van zoetige luchtjes.
Bloemen van aarbei, appel,
kers, lavendel en rozemarijn
vinden bijen bijvoorbeeld
heerlijk ruiken.

